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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 10/19 מס'פומבי מכרז 
 המנהלת בראש העיןחם במת הנבמב יםמשרדהשכרת בדבר 

 
 
 

 הוראות כלליות למשתתפיםתנאי המכרז ו -מסמך א' 
 

"(, מתכבדת בזאת להזמינכם החברה" ו/או "החכ"ל"החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן: 

המחיל מ"ר  90-כ בשטח שלהמיועד לשימוש כמשרד  מבנהחלק מ להשכרתלהגיש לה הצעתכם 

הכל לפי התנאים  בראש העין, כמבנה המנהלת עדוהיחם במתבמבנה , משרד ארבעה חדרי

 להלן.במסמכי המכרז כמפורט 

, להשכרת חדר אחד, או שני חדרים או שלושה חדרים או ארבעה חדריםהצעה המציע יכול להציע 

 חדרים.שיציע עבור ארבעת העדיפות תינתן למציע 

 
 נושא המכרז

 חם הקבלניםתמבתוך  דכמשר שימושמבנה יביל המיועד לחלק מהשכרת נושא המכרז הוא  .1

  .( בהתאמה "המבנה"" והמנהלת"הלן: )ל בראש העין רח' גרטי וקארל קוריהממוקם ברחוב 

. לתוקף ההסכם )מסמך ג'( עם הזכייןכניסת החל ממועד שנתיים תעמוד על  השכירות תקופת .2

 הת )שננוספו שניםבשלוש  השכירותלהאריך את תקופת  ,ם, בהסכמה הדדיתרשאיהצדדים 

יום  90לפחות  רותהשכילהאריך את תקופת ם רצונ אתבכתב שסיכמו ד ( ובלבת בכל פעםאח

  .מראש

שימוש משרדי ללא יהיה רשאי לבצע כל פעילות אחרת כלשהי בשטח המושכר, פרט  השוכר .3

 וההיתר לשימוש חורג. ובהתאם להוראות כל דין בהתאם לאמור במכרז זה בלבד

לרבות הצבת שילוט  ,ודרוש רישיון כזה ולככק כדין ן עסרישיוהאחריות הבלעדית לקבלת  .4

ועליו הזכיין חלה על נדרש על פי דין רישיון אחר ההיתר ו/או ל אישור ו/או ו/או קבלת כ

על המציע לערוך את כל  .השכירותשיון בכל תקופת ילעמוד, על חשבונו, בכל תנאי הר

, או שיון עסקילת רבנוגע לקבטית רלוונהבדיקות בנוגע לדרישות הדין ולדרישות כל רשות 

המציע למכרז, . בהגשת ההצעה הצעתו במסגרת מכרז זהלפני הגשת  כל רישיון והיתר אחר,

ת הנובעות ושיון העסק ו/או לעלויימוותר על כל דרישה ו/או טענה בנוגע לתנאים לקבלת ר

ההצעה, ת שגה אחר, להמשרדיםככל שיחול שינוי בדרישות הדין בכל הנוגע להפעלת  מהם.

ע כל דרישה ו/או טענה בקשר ב המציע לעמוד בכל הדרישות החדשות ולא תהיה למציחיימת

 לכך.

לפיכך,  .עיריית ראש העיןמטעם  תמנהלכהמשמש  מתחםל בסמוך םממוק המבנהמובהר כי  .5

שטח לשמירה על ניקיון  רישיון העסק ובמיוחד בכל הנוגע נדרשת הקפדה יתרה על כל תנאי

הא רשאי לעשות בשטח המושכר ו/או בתוכו כל המציע לא י. עשתו, צמצום הרביבכר וסהמוש

 שינוי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה. 

תחזוקה וניקיון של שטח המושכר וכן השטח שמסביב למושכר הזכיין יהיה אחראי לשמירה,  .6

  במשך תקופת הזיכיון.
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 מכרזהשתתפות בתנאי סף ל

מכי המכרז ועונה במועד הגשת ציע שרכש את מסגרת זה ממסרז כמצעה לזכאי להגיש ה .7

  :במצטברההצעות למכרז על כל תנאי הסף הבאים 

ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  אזרח יחיד, אחת משפטית אישיות הוא מציעה .7.1

  רה בייסוד".לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חב

. ובמקרה של תאגיד או לצרף תצלום ת.זהמציע  על זה ףסתנאי לצורך עמידה ב

 עם זאת, במקרה של חברה ציבורית, שותפות יצורף תדפיס עדכני של רשם החברות.

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות ניירות ערך לגבי יצרף המציע 

 האחזקות בחברה.

  .או עוסק פטור מורשההמשתתף הינו עוסק  .7.2

ן היותו עוסק מורשה, עתו אישור בגיצהמשתתף יצרף לה ,תנאי סף זה תהוכח לצורך

אישור מפקיד השומה או מרואה  ומספרו אצל רשויות המס. כמו כן, יצרף המציע

ו/או כל אישור אחר  חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא פטור מלנהלם

תשלומי חובת מס( וות נול חשבם )אכיפת ניהוחוק עסקאות גופים ציבוריילפי הנדרש 

 .1976 - התשל"ו

השנים שקדמו לפרסום המכרז. היה  7לא הורשע בעבירה פלילית במהלך  המציע .7.3

 , המנכ"ל ונושאי המשרה. המציע תאגיד, יתייחס התנאי הנ"ל לבעלי השליטה במציע

 געות לאיכותכל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנו -"עבירה פלילית" 

ת מסוג ברירת קנס, עבירות א, עבירה פלילימעט: עבירה פלילית מסוג חטול יבהסבה

  מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

הוכחת הדרישות האמורות לעיל, על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח לשם 

 בעלי השליטה כאמור ומנהלי ,עיס למצכרז, ביחכי המלמסמ 4-מסמך א'המצורף כ

  המציע.

 1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2שמתקיימים בו תנאי סעיף מציע  .7.4

  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 המציע, חל איסור על 15.07.2010, מיום 2003יובהר, כי על פי החלטת ממשלה מספר 

ן אם על ידי ין בעקיפין, בימומחי חוץ, בין במישרין וב טעם, למבדים זריקת עולהעס

, ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר המציע

 היזם. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות המכרז. 

די עו"ד בדבר המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ילשם הוכחת תנאי סיף זה, 

 .1976-התשל"ו ם,ופים ציבורייחוק עסקאות גב' ל2ע' ת סראווהקיום 

כל המסמכים הנדרשים  עצמו.מובהר כי כל תנאי הסף צריכים להתקיים במציע  .7.5

  אם יצורפו(, יהיו על שם המציע במכרז בלבד. )ומסמכים נוספים  במכרז

 

 המכרז חוברת

 אתר החברהורסמו בפי ,"(חוברת המכרזלן: ")לה בחוברת המכרז פרטי המכרז מצויים .8

א.ת. ישן ראש העין,  11העבודה  במשרדי החברה ברחובניתן לעיין בהם ו ראש העיןהכלכלית ל
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-בימים א' ,mhaayin.co-@roshido דוא"ל, 9383278-03קומה שלישית( טל': , )בית יד יצחק

  .23/6/2019ליום  ועד 5/6/2019 מיוםהחל  8:30-14:00ה' בין השעות: 

ם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע לשם הכנת כל המסמכים שבחוברת המכרז הינ .9

בין אם יגיש את חזירם לחברה עד למועד הנזכר במסמך זה, הצעתו והגשתה בלבד, ועליו לה

 .כל מטרה אחרתהמציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם ל .ההצעה ובין אם לא יגיש

 

  ת את החלקים הבאים:"חוברת המכרז" כולל .10

 .'מסמך א -למשתתפים כלליות תנאי המכרז והוראות  .10.1

 .1-מסמך א' –ערבות ההצעה  .10.2

 .בוטל .10.3

 – 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף .10.4

 .3-מסמך א'

 .4-א' מךמס – ין העדר רישום פלילייתצהיר המציע לענ .10.5

 .לבוט .10.6

 .6-א'מסמך  -חים אישור על קיום ביטו .10.7

 .מסמך ב' -יו טופס ההצעה, על כל נספח .10.8

 .מסמך ג' -החוזה  .10.9

 מסמך ד'.  -תשריט המושכר  .10.10

 

 ין. יכל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענ

  
 

  מתן הבהרות למסמכי המכרז ומפגש מציעים

 
, ראש העיןכלית לחברה הכלה במשרדי 11:00בשעה  16.6.2019 ייםמציעים יתקמפגש  .11

פרוטוקול המפגש יישלח לכל רוכשי חוברת  .)בית יד יצחק( בקומה השלישית 11דה רחוב העבו

ועל המציע לצרף את פרוטוקול המפגש להצעתו, כשהוא חתום על ידו והוא יהווה חלק  המכרז

יב את כדי לחיזה  גרת סיורבע"פ במסבאמור מובהר, כי אין  נפרד ממסמכי ההצעה. בלתי

רז ופרוטוקול המפגש אשר יופץ כאמור לעיל, יחייבו את חכ"ל וכי רק נוסח מסמכי המכה

 החכ"ל.

במידה שהמציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה  .12

הבהרות ן בקבלת מעונייהמדויק של איזה סעיף או פרט, או שהוא יהיה ספק בקשר לתוכנו 

עד לא יאוחר  haayin.com-dikla@roshתב בדוא"ל ניתן לפנות לחברה בכ נוגע למכרז,ב

לכל רוכשי חוברת המכרז  הפניות ייענו בכתב ויופצו .12:00בשעה  19/6/2019מיום 

 ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.

הכניס שינויים ל ,16:00בשעה  20/6/2019 מיוםלא יאוחר ואית בכל עת, שר החברה .13

המכרז.  משתתפי, ביוזמתה או בתשובה לשאלות , מכל סוג שהוא, במסמכי המכרזותיקונים

השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והחוזה ויצורפו, כשהם 

mailto:ido@rosh-haayin.com
mailto:dikla@rosh-haayin.com
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 רז.חתומים ע"י המציע, למסמכי המכ

הדוא"ל,  מצעותהמכרז, באל כל רוכשי מסמכי כתב לידיעתם שיובאו בם יקוניים והתהשינוי .14

לפי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו בעת הרכישה ע"י רוכשי מסמכי המכרז. על המציע 

 לוודא, כי כתובות הדואר האלקטרוני המדויקים נמצאים בידיעת מנכ"ל החכ"ל.

 ההצעה
 

 .מסמך ב'ב כהרצ"ע" יצמפס "הצעת העל גבי טו על המציע להגיש הצעתו .15

שהמציע מוכן לשלם עבור  לחדר החודשייםת סכום דמי השימוש עת המחיר תכלול אצה .16

מובהר כי סכום דמי השימוש  דרים אותם המציע מעוניין לשכור.וכן מספר הח השכירות

. ש"ח בצירוף מע"מ 2,500 נקבע על ידי החכ"ל לסך שללחדר המינימאליים החודשיים 

מוש אך ורק סכום השווה או העולה על דמי השי סגרת מכרז זהלהציע במע ל המציכך, עלפי

 –מורים. הצעה שתהיה מתחת האומדן לדמי השימוש המינימאליים המינימאליים הא

  .2019יוני כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש תיפסל. דמי השימוש יהיו צמודים למדד 

ת שכירות מראש בגין כל שנ וננתיי ניים אשרעורבבארבעה תשלומים דמי השכירות ישולמו 

ין שנת השכירות הראשונה ישולם במעמד החתימה על ההסכם והתשלום שלום בגכאשר הת

יום לפני תחילת כל שנת  30בגין כל אחת מתקופות האופציה, ככל שתמומש, ישולם, עד 

 שכירות.

, דשרלמ ₪ 300ל חודשיים בגובה בנוסף לדמי השימוש החודשיים ישלם הזוכה דמי ניהו .17

 כוללים בתוכם: חשמל, מיזוג, אחזקה וניקיון. לחודש. דמי הניהול

 

על ידו,  המשרדהפעלת כל מציע ידאג לכלול בתמחור התמורה את כל ההוצאות הכרוכות ב .18

יו על פי תנאי המכרז, לרבות )ומבלי למעט( הוצאות תכלל וקיום כל התחייבויוללא יוצא מן ה

וכיוב'. בנוסף,  , עמידה בכל דרישות רישיון העסקח אדםוכ, קיון,  שמירה, אבטחהינ, ארנונה

פי מוני  , וזאת עלמים וחשמלבשא הזכיין בתשלום עבור השימוש שיעשה ייומבלי לגרוע, 

 . מבנהשל ה נפרדיםהמים החשמל וה

 ישתתף בכנס המציעים.שז רק מי יוכל להשתתף במכר .19

 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה

 ולהכניסה 0041: עד שעה 96/201/25 מיוםלא יאוחר להגיש יש ז את ההצעה למכר .20

, קומה בראש העין )בית יד יצחק 11 העבודה , ברחובההצעות במשרדי החברה לתיבת

או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו משלוח הצעה בדואר, . (שלישית

  באחריות בלעדית של המציע.

: "הצעה כתובועליה במעטפה של כל המסמכים  דק אחותבעאת הצעתו על המציע להגיש  .21

 היכר נוסף. על גבי המעטפה כל סימן לא יצוין ". פרט לכך10/19 למכרז מס'

תו בראשי תיבות של המציע יחתום על העותק המודפס וכן על כל המסמכים שיצרף להצע .22

  מה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז.דף, וכן חתי חתימתו בראש כל

חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות וכו'( תהיה חותמת התאגיד בצירוף  .23

התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו"ד / רו"ח  חתימתם של המורשים לחתום מטעם

 סמכויות החתימה בתאגיד זה.  ובצרוף אישורם בדבר
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הבהרות שנשלחו והצרף לעותק שידפיס )לרבות כל מסמכי התשובות מציע לעל ה בנוסף .24

נדרש ויתר האישורים והמסמכים כ על ידי המציע למשתתפים במכרז( כאשר הוא חתום

ייד של ההצעה ון הנהזיכרל גבי בתנאי המכרז. על המציע לוודא שעותק המקור וכל המופיע ע

כל מקרה של סתירה בין עותק המקור )המודפס( לבין הזיכרון היו זהים. בשהוגשה על ידו י

ביעת ע האמור בעותק המקור )המודפס( לצורך שיכלול הצעתו ובדיקתה לצורך קקבהנייד י

  הזוכה.

 

  עה ותקופת המכרזההצ תוקף .25

 יאריך ,החברה דרישת לפי. 31/9/2019ליום  עדבתוקף הצעה שתוגש למכרז זה תהיה  לכ

בחירת הזוכים  לשם, החברההנדרש ע"י  כפילתקופה נוספת,  ההצעה תוקףאת  עהמצי

  .כאמור ךוארתשההצעה  ערבותו גם על הוראות סעיף זה יחול ז.במכר

 

  ע לצרף להצעהישורים ומסמכים שעל המציא .26

  הלן:המפורטים ל ריםהמציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישו על

דף בחתימה מחייבת של המציע  ם בשולי כלל מסמכי המכרז מלאים וחתומיכ .26.1

 )חתימות +חותמת התאגיד(. 

ים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז לרבות תיקונ ת,מסמך הבהרו .26.2

 .אם יוספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע  עד למועד הגשת ההצעה,

ם זאת, ע החברות. תדפיס עדכני של רשם -יד או שותפות תצלום ת.ז. ובמקרה של תאג .26.3

ניירות ערך ו/או ל עדכני של הבורסהתדפיס יצרף המציע  במקרה של חברה ציבורית,

 לעיל. 7.1כאמור בסעיף  ,רשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברהה

ה חשבון מוסמך או מפקיד השומה, כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים מרוא אישור .26.4

חוק עסקאות גופים רש לפי ור אחר הנדק או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישכחו

. כאמור בסעיף 1976 -בת מס( התשל"ו חוציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי 

 לעיל. 7.2

דין, בדבר זיהוי חתימתו של המציע על גבי רך עו ערוך על ידיאישור בר תוקף ומעודכן  .26.5

רטי מורשי המציע. היה המציע תאגיד, גם בדבר פהמסמכים המצורפים להצעתו של 

לה כדין קבהחתימה של המציע, וכן אישור כי החלטת המציע להגיש הצעתו למכרז נת

 .ובהתאם למסמכי התאגדות שלו, בצירוף תעודת התאגדות של המציע

לחוק עסקאות גופים  ב'2קיום הוראות סע'  ידי עו"ד בדבר תצהיר מאומת על .26.6

 .לעיל 7.4כאמור בסעיף  1976-ציבוריים, התשל"ו

, בדבר העדר רישום פלילי בעל השליטה במציע // מנהלי המציע המציעה של הצהר  .26.7

  לעיל.  7.3ור בסעיף ' למסמכי המכרז, כאמ4-וסח מסמך א'בנשלהם, 
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  ההצעות בחינת  .27

 

בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בדרישות הסף כפי שהוגדרו במכרז. הצעה שלא  .27.1

 ל.תפס - תעמוד בדרישות הסף

בשלב השני תבחנה ההצעות שעמדו בדרישות הסף בהתאם למפתח שקלול ההצעות  .27.2

 המפורט להלן:

  .80% -שהוצע  תמורהה עוריש .27.2.1

 .20% –ים הדרושים דרמספר הח .27.2.2

דת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח וע .27.3

 לכאורה קשר זה.

די, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון ו/או החכ"ל תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלע .27.4

איתנותו הכספית ר בדב כל הוכחה שתראה לנכון,פרטים, הבהרות ורוש מכל מציע לד

, ועמידתו באיזה מתנאי הסף תנאי מכרז זהתיו על פי ד בהתחייבויוויכולתו לעמו

בפרט ומתנאי המכרז בכלל ולהתחשב באיזה מנתונים אלה לרבות אלה העולים מן 

  הבדיקה. 

את מלוא המידע להנחת דעתה, לרבות מכתבי המלצה.  חכ"להמציע יהיה חייב לתת ל

  אפשר בסוד.עת החכ"ל יישמרו ככל הו לידיבאשהו הסבר או פרטים

של המציע, ובניסיון מוקדם שלו עם ואיתנותו רשאית להתחשב בכושרו החכ"ל תהא  .27.5

ו/או לעיריית ראש  אחרים. כן תהא החכ"ל רשאית לפסול הצעה של מציע אשר לחכ"ל

  סיון לא טוב עמו.יהעין היה נ

 ביותר או כל הצעה שהיא. וההגבעה הלקבל את ההצבכל מקרה, אין החכ"ל מתחייבת  .27.6

, החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי מבלי לגרוע מהאמור לעיל .27.7

סבירה בשל המחיר המוצע בה, או חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 החברה מונע את הערכת ההצעה כנדרש.

המכרז  במסמכיע המציבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי  .27.8

 :"( רשאית החכ"לההסתייגויות" -)להלן  ות לגביהם בכל דרך שהיאו/או כל הסתייג

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .27.8.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .27.8.2

 אות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד;רל .27.8.3

לשנות  ין כדיאמור אכ יקוןלדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבת .27.8.4

  בה. פרט מהותי ר ההצעה ו/אואת מחי

  ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 וזכויות החברה במכרז שינוייםהמכרז,  ביטול

בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או  שאית לא ההחבר .28

ת שנגרמו ו/או הוצאו נזקיםמור, לי לגרוע מכלליות האאך מבל רט, ובפזהגשת הצעתו למכר

  או צמצום ו/או ביטול המכרז./ו ההצעה קבלתעקב אי 
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 ווהצהרותי ו, התחייבויותיההזוכ

  "(.הזכייה הודעת" -ה בכתב מהחברה )להלן במכרז יקבל על כך הודע ההזוכ .29

 לאחר/ים. ויתכיר את זרשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעבי הלא יהי ההזוכ .30

עם החברה על  וםיה כאמור, יחתיסירת הודעת הזכימים ממועד מ 7כי תוך  מתחייב הזוכה .31

בהתאם וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי החוזה  ג' כמסמך"ב המצהחוזה בנוסח 

חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי  אישור, לרבות הוראותיול

  .לעיל כמפורט (2-'א מסמך) ההסכםוערבות ( 6-א' מסמךהמצורף לחוזה ) חוסבנ עציהמ

  .חוזהמהווה חלק בלתי נפרד מן ה ההצעה .32

חרי או סוד מקצועי חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מס אילורשאי לציין מראש  המציע .33

 עי שלוציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצושלו. מציע שלא י

ר את הצעתו הזוכה במלואה "ל רשאית להעביכתהא הח ,תתבקשכי במקרה ש סכים לכךמ

"ל כלגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של הח אמורלעיון מציעים שלא זכו. מובהר, כי ב

  ם של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.בעניין גילוי חלקיליתן כל החלטה 

אג'  40בעלות של כן יה רשאי לעשות מכרז, יהב יע אחרמציע שיבקש לצלם את הצעתו של מצ .34

 לעיל.  50וזאת בכפוף לקבלת אישור החכ"ל לכך בהתאם להוראות סעיף  לעמוד,

 

 

 

_____________________________ 
 , מנכ"ל ןאבי כה

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 10/19 מכרז מס'

 במתחם המנהלת בראש העין דים במבנההשכרת משרבדבר 

 
 בוטל
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 החברה הכלכלית לראש העין בע"מחכ"ל 
 10/19מכרז מס' 

 השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העיןבדבר 

 
 2-מסמך א'

 
 
 

 ההסכם ערבות נוסח
 
 

            לכבוד
  מ"בע העין לראש הכלכלית החברה

      11 העבודה רחוב
     העין ראש

 
 , .נ.ג.א
 

 ערבים אנו"( המציע" - להלן. ___________)צ.ח./פ.ח_________________ בקשת פי-על
 - להלן( )חדשים שקלים ________) ח"ש ______ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכן בזאת

 להלן כמפורט למדד הקרן סכום מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת"( הקרן סכום"
 מ"בע העין לראש הכלכלית החברה בין שנחתם חוזה עם בקשר וזאת "(דההצמ יהפרש" - להלן)

במבנה במתחם  םדימשרהשכרת בדבר  10/19' מס שלה מכרז בעקבות המציע לבין
 תנאי כל של המציע י"ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת"( החוזה: "להלן)  המנהלת בראש העין

 .החוזה
 
 

 הצמדה הפרשי בתוספת הקרן לסכום עד ומיםכס או וםסכ כל לכם לשלם בזאת מתחייבים אנו
 את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, בכתב הראשונה דרישתכם של אלינו הגעתה עם מיד

 תחילה, מהם איזה או, כאמור הכספים את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם
 כלשהי הגנה טענת כלפיכם טעוןל ליומב, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה, המציע מאת

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למציע לעמוד שיכולה
 

הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד 

 נ"ל.לא יעלה על הסך הכולל ה

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם לצרכן המחירים מדד משמעו -" מדד" זה בכתב
 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה

 
 של ביצועו למועד נכון לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם: כדלקמן בויחוש הצמדה הפרשי

 ןבגי מדדה לעומת עלה החדש המדד כי"( החדש המדד" - להלן) זה כתב י"עפ בפועל תשלום כל
 והפרשי הקרן סכום יהוו"( היסודי המדד" - להלן) 15/6/2019 ביום שפורסם 2019 מאי שחוד

 .היסודי במדד מחולק הקרן בסכום החדש המדד כפלתלה השווה סכום הצמדה
 

 .לביטול ניתנת ואינה תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זה כתב י"עפ התחייבותנו
 .כללב ועד___________ ______ ליום עד בתוקפה תישאר זאת התחייבותנו

 .להסבה או/וגם להעברה ניתן אינו זה התחייבותנו כתב
 
 
 

 ______________בנק       :_____________תאריך
 
 

 שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 10/19 מכרז מס'

 במבנה במתחם המנהלת בראש העיןהשכרת משרדים בדבר 
 3-מסמך א'

 
 1976-ם ציבוריים, התשל"ו ב' לחוק עסקאות גופי2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף

 
 

 תאריך __________       לכבוד
 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 
 א.ג.נ.,

 
 1976-ם, התשל"ובורייעסקאות גופים ציב' לחוק 2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
 

ני צהיר בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אהנני מ
ב' לחוק 2מייצג, המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סעיף 

לפחות  ה אחתהתקשרות חלפה שנו/או כי במועד ה 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 רונה.עד ההרשעה האחממו

 
תאגיד והנני הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל ה

 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד.
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה זו הינו 
 אמת.

 
 __________ שם המשתתף  ____תצהיר _________שם נותן ה

 מספר ת.ז./ח.פ. _________  ס. תעודת זהות _____________מ
 חתימת המשתתף ________  _______חתימת נותן התצהיר ___

 
 אישור עו"ד

 
 "המשתתף"(. –אני משמש כעורך הדין של ________ ת.ז./ח.פ. _______ )להלן  .1

מניות טה ו/או בעל הו בעל השלי_ הינ__ ת.ז. _______הנני מאשר בזאת כי _______ .2
רה זו בשם או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצה/והעיקרי 

 התאגיד __________ ח.פ. _______.

הנני מאשר בזאת כי __________ נושא ת.ז. ________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  .3
ר את נכונות יעשה כן, איש חוק, אם לאעים בוי לעונשים הקבואת האמת וכי יהיה צפ

 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
 
 

 
_________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד

 



 12 

 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 10/19 מכרז מס'

 השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העיןבדבר 

 
  4-מסמך א'

 דר רישום פליליין העיתצהיר המציע לענ
 (ל ידי מנהל אצל המציעימולא ע - ציע הוא תאגידשר המכא)

 
 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________, ז.ת ת/בעל______________,  מ"הח אני
, בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

 :כדלקמן
 

 שםב זה תצהיר על לחתום כת/מוסמך הנני* /המציע הנני .1
במכרז  המציע______________  /צ.ח./פ.חע.מ/_____ ____________________

 בראש העין במתחם הקבלניםרת מבנה לשימוש משרדי השכר בדב 10/19 מס'שלכם 
.(המיותר את מחק)* "( המציע: "להלן)

 7במהלך  ליליתבעבירה פ תילא הורשעהנני מצהיר כי במקרה של מציע שהוא יחיד:  .2
עומד נגדי כתב אישום בעבירה פלילית. וכי לא תלוי וסום המכרז ו לפרהשנים שקדמ

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות מעה: "עבירה פלילית לצורך תצהיר זה מש
הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית 

אי קבלת  ות שעניינןעביר חוקי עזר מקומיים )להוציאמסוג ברירת קנס, עבירות מכח 
.ר, רישיון או הסכמה(אישו

משמש כמנהל הכללי של המציע וכי אני הנני מצהיר כי במקרה של מציע שהינו תאגיד:  .3
בעבירה  נולא הורשעאני, נושאי המשרה בתאגיד ובעל/י השליטה בתאגיד, המציע, 
איתנו כתב מי מ רז וכי לא תלוי ועומד נגדהשנים שקדמו לפרסום המכ 7במהלך פלילית 

 פלילית.אישום בעבירה 

  הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4


 

_________________ 
 חתימת המצהיר    

 
 אישור

 
 

אני הח"מ ________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני בכתובת __________ 
_______ ולאחר עפ"י ת.ז. ___ זיהיתיו/האו ש/_____ המוכר/ת לי אישית ומר/גב' _____

י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפו
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
_________________    __________________ 

 עו"ד      יךתאר 
 
 
 
 
 
 



 13 

 "מלראש העין בע רה הכלכליתל החבחכ" 
 10/19 מכרז מס'

 השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העיןבדבר 
 5-מסמך א'

 
 סיונו של המציעירוט ניתצהיר פ

                     
 בוטל
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 חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
 10/19 מכרז מס'

 העין במבנה במתחם המנהלת בראש יםמשרדהשכרת בדבר 

 
 6-סמך א'מ

 
 

 *וחשור ביטאי

 לכבוד
 . החכ"ל לראש העין ו/או עיריית ראש " וגופיהן 1
 )להלן: "החברה"/"הרשות"/"המבוטח השני"(    
............... )להלן: זח.פ./מ... ....................................................2

 יל"/"הקבלן/המבוטח )הראשי("( "הספק"/"המפע
 ______סניף/מח'________________ _________ברת הביטוח שם ח  ת:מא

 
 א./ג.נ.,

 : "האישור"(על קיום ביטוחים נספח אישורהנדון: 
 )להלן: "נשוא הביטוח"(השכרת מבנה לשימוש משרדי הסכם סימוכין: 

 
ערכנו לבקשת המבוטח שבסימוכין,  אנו, חברת הביטוח דלעיל החתומה מטה, מאשרים בזאת כי

... לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח, מ .../ ... / ... עד .../ ... / ל"ביט" בהיקף השקליל ביטוחים 
 ,כדלהלן:   

 
וכן צמודות,  (,אלא במידה שהרשות ויתרה במפורש על ביטוח זה. ביטוח רכוש: לרבות נדל"ן )1

בל ך לא מוגך כינון מפני "אש מורחב" לרבות אנכסי דניידי, בער תוספות והשקעות מבנה;
ריצה ברק(, פרעות, שביתות ומהומות, נוזלים, פ עקב ת אדמה, חשמל )גםע, רעידלסיכוני טב

מכני; אבדן שכירות לתקופת שיפוי  משבר גם ונזק בזדון; ולמלאים, בנוסף מפני קלקול סחורה
 וש בבעלות אחרת.עשר חדשים. הרשות הינה המוטב פרט לרכ-שלא תפחת משנים

 הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ת תקופתשלגביהם בתחילחבויות, . ביטוחי 2     
  הנקובים₪, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב   ובמצטבר,      
 להלן:      

 הוצאות כן ישופו המבוטחים בגין כל ה ₪. א( לביטוח צד שלישי גוף ורכוש: ארבעה מליון         
 פני תביעת מקרה ביטוח. לענין נשוא הביטוח:הגנה ב הסבירות      

 אלא במידה שתוגמל בביטוחי הרכוש.  ו בשימוש הרשות יחשב צד ג'( רכוש באחריות א1 
( הביטוח מורחב לשפותכם ומי מטעמכם בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח ומי 2 

 ן מטעמו, וכ
כהרחבה או )ולו לענין זה ה לא יחחריגים בפוליסוה ₪יון מיל ארבעה( לחבות המוצר עד 3 

 ;(את המתאים סמן  –נפרד כביטוח
 ( הביטוח כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך לכל אחד מיחידי 4 

      המבוטח בנפרד וזאת כביטוח ראשוני.      
 גופנית או מחלה  סיק בגין מות, פגיעהלחבותו החוקית של המעעבידים: ב( לביטוח חבות מ         

 ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, חמישה מיליון דולר -המועסק על של כל אדם             
ים בחובת רה ביטוח כי הנכם נושאישפה אתכם היה שנטען לעניין מק ארה"ב. הביטוח             

 הי.עביד כלשמ
 לישי ומעבידים )לפי בוטלו בפוליסות חבויות צד שגים והגבלות, שלעניין נשוא הביטוח סיי             
 הענין(, בין היתר בדבר: תביעות שבוב המל"ל; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל              
 לים; מזון/משקה; חמרים רעיגוף זר בם/משנה; העסקת נוער כדין; הרעלה/עליהם; בלני             
 ח, אש, התפוצצות, אדים; טעינה ופריקה, פגומים, זיהום תאונתי, בע" מתקנים סניטרים             
 בוטחים לפי חוק הפלת"ד )רכב חובה(.   נזקי גוף מרכב שאינם             

 

 ולו התנאים כדלהלן:כללנו/יחנו מאשרים כי לענין נשוא הביטוח הנ הרחבות ותנאים מיוחדים      
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מטעמכם, לרבות אך  נגד מזיק בזדון( נגדכם ומי יתרנו על זכות השיבוב/התביעה )למעטו (1
לא מוגבל למבטחיכם. לא יהא תוקף לביטול/לצמצום ביטוח, אלא לאחר שתקבלו 

ע או מקטין בדרך כלשהי יום מראש. כל סעיף בביטוחים המפקי 60אתרעה בדואר רשום 
הינו לא יופעל כלפי המבוטחים, והביטוח  כאשר קיים ביטוח אחר,המבטח,  את אחריות

 המזכה במלוא הזכויות לפי הביטוח. בחזקת "ביטוח ראשוני" 

זכויותיכם לא תפגענה מחמת: א. איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם  (2
. העדר רם לנו נזק מחמת האיחור האמור. בהמקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נג

ידי המבוטח -ביטוח עלו/או ברשיון העסק ו/או הפרת תנאי הישור ו/או פגם בהיתר א
מי מטעמו, כעילה בלעדית. ג. אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות  אחר או

מידה לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )ב
 ם.שיחולו(. אלה לא יחולו עליכ

פן לא לגרוע מהם. להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אום האמורים לעיל באים התנאי (3
התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו -סתירה או איבמקרה של 

 התנאים שלטובתכם.

נו במפורש ע"פ בכפוף לתנאים ולהסתייגויות בפוליסות המקוריות עד כמה שלא שו
       האמור באישור זה. 

 
 חתום:ולראיה באנו על ה

 
 תפקיד ................ _________: ____שם חתם/מו"ח חברת הביטוח 

 

 ..............תאריך ...........................חתימה

 ברת הביטוחחותמת מקורית של ח

 

ברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל י החוזה לאחר חתימת חא את תנאאישור ביטוח זה ימל *
 מירון
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 כלכלית לראש העין בע"מחכ"ל החברה ה
 19/10 מכרז מס'

 השכרת משרדים במבנה במתחם המנהלת בראש העיןבדבר 

 
 

 הצעת המציע -מסמך ב' 
 
 

 לכבוד
 לראש העין בע"מ החברה הכלכלית 

 ין ראש הע 11העבודה  רחוב
 

 10/19 מס'ן מכרז יבעניס ההצעה טופ
 
ח"מ _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי אני/ו ה .1

התנאים  _ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי את כל___________
רורים , ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות ביים למכרז זהלמכרז, החוזה, והמסמכים המצורפ

מתחם ב, כולל ביקור במתחם הקבלנים שכירת המבנה נוגעים לרכתי/נו, כל הפרטים השע
כאמור במכרז דנן,  מבנהר אחר הקשור ל, סביבתו ודרכי הגישה אליו ו/או כל דבובמבנה

, ככל שנדרש, להפעלת ולרבות בדיקה של כל הדרישות והתנאים לצורך קבלת רישיון עסק
  בהתאם לתנאי המכרז.  בנהלשכירת המאת הצעתנו  בזאת ים/הנני/ו מציע, עסק במבנה

 
 שימוש כמשרדמבנה יביל המיועד לחלק מבזכות שכירות הינו לקבלת זה מכרז ידוע לי/נו כי  .2

 בראש העין  רח' גרטי וקארל קוריהממוקם ברחוב  מנהלתהבתוך מתחם בלבד 
 

תי/נו זו על סמך י/נו הצעו והגשתקראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאי .3
עות תי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביבדיק

ו אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו, או כל חלק ידיעה ו/אה על אי ו/או דרישות שתתבססנ
ים על /ו מקבל/מוצהר ומוסכם בזאת כי אניענות כאלה. ואני/נו מוותר/ים מראש על טמהם, 

 .ים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגותויות והתנאים הכלולצמי/נו את כל ההתחייבע

 

י/נו כאמור יבדיקות את על סמךעתי/נו זמוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצ .4
ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל דלעיל,  1בסעיף 

או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו כרז, הבנה של תנאי המ ו איעה וגם/אאי ידי טענות של
 מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.

 
 
מהמועד שיקבע בהודעה שתימסר החל שנתיים על מוד תע כירותהש תקופתידוע לי/לנו כי  .5

פת להאריך את תקווכי א/נהיה רשאי/ם   על ידי החכ"ל, לאחר החתימה על ההסכםלי/נו 
על  לחברהבכתב  תי/נוחת בכל פעם( ובלבד שהודענוספות )שנה א שנים שבשלו רותהשכי
בכל התחייבויותי/נו  עמדתי/נו ,יום מראש 90לפחות  השכירותלהאריך את תקופת  י/נורצונ

 .וקיבלנו את הסכמת החברה על פי הסכם השכירות בתקופת השכירות הקודמת

 

 בוטל .6
 

 הה ואיכותית.ופן מקצועי וברמה גבובא המבנהחזק את ולת להשתמש יםמתחייבאני/נו  .7

 

 את כל הבדיקות בנוגע לדרישות הדין ולדרישות כל רשות כתי/נועראני/נו מצהיר/ים כי  .8
גשת הצעתו במסגרת לפני ה , או כל רישיון והיתר אחר,שיון עסקילקבלת רוגע ונטית בנרלו

ון או היתר אחר שייכל ר עסק וכןהתנאים הנדרשים לנו לצורך קבלת רישיון וכי  מכרז זה
 לי/לנו היטב.  יםוידוע יםמוכר -ים על פי דין הדרוש
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 עיריית ראש העין ך למנהלתמתחם מכירות ובסמובתוך  םממוק המבנההובהר לי/נו כי  .9
ולפיכך, נדרשת הקפדה יתרה על כל תנאי רישיון העסק ובמיוחד בכל הנוגע לשמירה על ניקיון 

  .הרעש צמצוםו המושכר וסביבתו שטח

וכן  המבנהתחזוקה וניקיון של שטח לשמירה,  ם/אחראי נהיה/היהא ידוע לי/נו כי אני/נו .10
 .רותהשכיבמשך כל תקופת  למבנההשטח שמסביב 

 
י/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה אנ .11

 בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 

ימים מיום קבלת  7על החוזה בתוך  מתחייב/ים בזאת לחתום, אני/ו ת תתקבלאם הצעה זא .12
 דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. 

 
צהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי הנני/ו מ .13

 רז.הצעה למכ למצעיהסף הנדרשים במסמכי המכרז באשר 
 

. 31/9/2019 ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ליוםא בלתי חוזרת ואינה צעה זו היה .14
כפי הבנקאית לתקופה נוספת, ערבות עה והדרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצ לפי

לשם בחירת הזוכה במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה ע"י החברה,  הנדרש
 ך כאמור.ריך/נאריוהערבות הבנקאית שאא

 
כך שהחברה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה הנני/ו מסכים/מים ל .15

נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית ורמתי/סיוני/נו ישתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, נ
שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים 

וא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה מידע אחר עלי/נו שה ולכל  עילאמורים לה
 י.הבלעד
 

ו על ידי החכ"ל במסגרת מכרז זה ם שנקבעידוע לי כי דמי השימוש החודשיים המינימאליי .16

וכי ול חדרלכ"( דמי השימוש המינימאליים" -בצירוף מע"מ )להלן ש"ח 2,500 עומדים על
ם לשמי השימוש המינימאליים או דמי שימוש השוויציע עה זו להבמסגרת הצהנני נדרש 

 עולים עליהם. 

 
 .דמי ניהוללמשרד בגין  ש"ח 003ך של ידוע לי כי בנוסף על דמי השימוש יהיה עלי לשלם ס .17

 
בנוסף לעלית  אחוזים בחמישהמי השכירות , יעלו דכבכל שנת שכירות נוספתשידוע לנו  .18

 .המדד

 

 

 

שיים הינה _________________ש"ח הצעתנו לתשלום דמי שימוש חוד .19
 בתוספת מע"מ.______( _____________________ ים: )במיל

 

 חדרים. וא: _____________דרים שברצונינו לשכור המספר הח .20
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כאשר מדד הבסיס לתשלום  תשומות הבניההתמורה תהיה צמודה למדד הובהר לי/נו כי  .21
במקרה  ובמילים. תוצע בספרות ההצעה ,2019 מאימדד חודש הקבוע הוא ום החודשי הסכ

דיפות לגבוה לבין ההצעה במילים, תינתן ע תשל אי התאמה/סתירה בין ההצעה בספרו
חברה תהא רשאית לתקן את הכתוב בהתאם. המציע מוותר על כל טענה ו/או מבניהם, וה

  תביעה לעניין זה.

 

אשר התשלום בגין שנת מראש בגין כל שנת שכירות כ כירות ישולמו בתשלום אחדדמי הש .22
ום בגין כל אחת מתקופות להשכירות הראשונה ישולם במעמד החתימה על ההסכם והתש

 יום לפני תחילת כל שנת שכירות. 30, עד ציה, ככל שתמומש, ישולםהאופ



בשכירת ל ההוצאות הכרוכות את כאני/נו מצהיר/ים ומאשר/ים כי הצעתי/נו זו כוללת  .23
. .נאי המכרזו על פי תנ/וקיום כל התחייבויותי, ללא יוצא מן הכלל המבנה



מים ב נעשה/עשהאהשימוש ש ורבתשלום עבנו מתחייב/ים לשאת /אנירוע, בנוסף, ומבלי לג .24
הזמנת מוני מים,  ,ידרשיש . מובהר, כי ככלמל ומים נפרדים, וזאת על פי מוני חשוחשמל

י/ו אשא/נישא בתשלום אגרות אנ כי, מובהר .ל חשבון החברהועו י/נגז הינה באחריותחשמל ו
., לרבות אגרות שילוטיחולוומיסי עירייה ככל ש

ערבות בנקאית רש לצרף להצעתי/נו השתתפות במכרז אדרש/נידעוד מובהר לי/נו כי כתנאי ל .25
ש"ח בנוסח  10,000ל אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי שהוצאה לבקשתו בסכום ש

כמו כן, ידוע לי/נו כי אם וככל "ערבות ההצעה"(.  למכרז )להלן: 1-המופיע במסמך א'
להמיר  ,וכתנאי לכניסתו לתוקף עובר לחתימה על החוזה נידרש,/דרששהצעתי/נו תתקבל, א

  .בערבות ביצוע ההצעהאת ערבות 

, כאמור נו/מהתחייבויותיי איזה נקיים/אקיים לא או נו/הצעתי אחר נמלא/אמלא לא אם .26
 סעד מכל לגרוע ומבלי, מוקדמת הודעה מתןל או נו/להסכמתי להזדקק מבלי, רשאים תהיו
 הבנקאית הערבות את לחלט, דין כל פי על או/ו המכרז מסמכי פי לע לכם הנתון אחר

 העלולים והפסדים לנזקים מראש ומוערכים קבועים כפיצויים, וזאת נו/להצעתי המצורפת
  . כך עקב לכם גרםילה


.המכרז תנאיב המפורטים האישורים כל את ונ/להצעתי ים/מצרף ו/הנני

 


 

                                               __________________ 
     

 חתימת המציע/ה                                          
 

 : פרטי המציע/ה
  

 
 _______________________ כתובת: ____שם: ______________________

 
 
 

 : __________דוא"לטלפון: __________   ___________________ רישום:מספר 
 
    


